
Przed przystąpieniem do rejestracji elektronicznej,  

prosimy zapoznać się z poniższymi komunikatami  

 

Rejestracja na studia I i II stopnia  odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu systemu  elektronicznego 

w terminie od  04 do 30 maja 2016 r. (do godz. 15:00) 

 

Kandydaci-cudzoziemcy po zalogowaniu się do systemu elektronicznej rejestracji wybierają 

formularz: Inna matura-cudzoziemcy. 

 

1. Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie.  

2. Niepodanie informacji obowiązkowych skutkuje niezarejestrowaniem kandydata. 

Podanie błędnych danych spowoduje konsekwencje w postaci przeniesienia błędów  

do dokumentacji studenta.  

3. Wszyscy kandydaci na studia, po zalogowaniu się do systemu elektronicznej rejestracji, 

zobowiązani są do zamieszczenia swojego zdjęcia spełniającego następujące parametry: 

a) rozdzielczość 300 dpi (300 punktów na cal) w jednym z formatów: jpg, tif, bmp; rzeczywisty 

rozmiar wydruku 20 x 25 mm (wymagania jak przy dowodach osobistych, m.in. zdjęcie powinno 

być aktualne, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które 

mogłyby utrudnić rozpoznanie, powinno przedstawiać całą głowę z wizerunkiem nie dalej niż do 

górnej części barków, twarz musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, głowa nie może 

być przekrzywiona, zdjęcie powinno przedstawiać widoczny owal twarzy, bez półprofilu), 

b) zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem, pod względem wizerunku, zdjęcia tradycyjnego 

dostarczonego w komplecie dokumentów, 

c) zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: <Nazwisko>_<imię>.[jpg | tif | bmp] 

Przykłady: Kowalski_Jan.jpg; Kowalski_Jan.tif; Kowalski_Jan.bmp.  

W przypadku posiadania zdjęcia w nieprawidłowym formacie, dalsza rejestracja na studia 

nie będzie możliwa!  

4. Termin składania dokumentów upływa dnia  31.05.2016 r. (do godz. 15:00)  

Przyjmowane będą  wyłącznie komplety dokumentów. 

5. Informacja na temat egzaminów wstępnych zamieszczona będzie na stronie www.amuz.edu.pl 

 

6. Listy kandydatów zostaną wygenerowane na podstawie numeru NIU, który zostaje nadany 

indywidualnie dla każdego kandydata po zakończeniu rejestracji elektronicznej. Prosimy  

o zapamiętanie swojego numeru. 

 



7. Informacji na temat elektronicznej rejestracji kandydatów na stronie udziela:   
 

e-Dydaktyka, pok. 101 
tel. 0-61 85-68-978 

edydaktyka@amuz.edu.pl 
 

 

8. Akademia Muzyczna nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną 

awariami sieci internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach 

kandydat zgłasza się do pok. 101 (e-Dydaktyka); tel. 0-61 85-68-978; edydaktyka@amuz.edu.pl  

 

9. W przypadku pojawienia się ostrzeżenia przeglądarki internetowej „Wystąpił problem z certyfikatem 

zabezpieczeń tej witryny sieci Web", prosimy wybrać opcję „Kontynuuj przeglądanie tej witryny 

sieci Web”. 

 
10. Link do rejestracji: https://e-dziekanat.amuz.edu.pl/e-rekrutacja/?logout=yes 


